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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  QUE HAN DE REGIR EN EL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT 
D'EINES PER A LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
 

1. FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
 
Altra legislació sectorial i normativa aplicable quan a Administració Electrònica (AE) 
 
La justificació de la necessitat d'aquest contracte és:  
 
L'Ajuntament de Manacor ha estudiat diferents solucions per implantar l'Administració 
Electrònica i n'ha elaborat un document on es desprén quines actuacions necessita 
satisfer amb aquest contracte. Aquest document s'adjunta a l'expedient de contractació. 
 
En el document dit anteriorment bàsicament es determina: 
 
- Les eines que usa l'Ajuntament de Manacor actualment no són suficients i/o no 
disposen de funcionalitats necessàries per donar compliment pel que fa a 
l'Administració Electrònica. Per la qual cosa es fa necessari implantar eines per donar 
compliment al que estableixen en matèria d'Administració Electrònica les lleis 39/2015, 
40/2015 i 9/2017 i resta de normativa/lleis aplicables. Aquestes eines en un primer 
moment no estaran integrades amb les eines actuals, si bé les eines a  posar han de 
permetre fer integracions. No es faran migracions de dades de les eines de gestió 
d'expedients i registre entrada i sortida actuals. 
 
- La disponibilitat de les eines a implantar ha de ser alt, tant pels usuaris de l'Ajuntament 
de Manacor, com per part dels ciutadans. La disponibilitat ha de ser pròxima a les 
24hores i 365 dies per any. Es veu necessari incloure tots els serveis necessaris per 
garantir la disponibilitat de les eines i les dades, per la qual cosa es veu necessari 
contractar un servei integral, accedit via internet, segons el model de SaaS (software 
com a servei)  que inclogui: 

+ Tots els elements necessaris pel funcionament de les eines i dimensionats 
segons les necessitats de cada moment: llicències d'ús necessàries de les eines a 
implantar, infraestructura necessària per tal que les eines funcionin 
adequadament (hostalatge de servidors, equipaments de seguretat, còpies de 
seguretat, etc.), que estiguin hostalades en un (o diversos) Centre de Procés de 
Dades (CPD) extern que compleixi la disponibilitat dita i actuacions per tal que 
les eines estiguin i funcionin d'acord a la legislació vigent  (auditories, etc.).  

 
- Es necessita la posada en funcionament, configuració i tasques necessàries per deixar 
operatives les eines. 
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 - La formació dels usuaris. Quedant justificat en què: 
• les eines quedin adaptades (parametritzades) a les necessitats del propi 

funcionament de l’Ajuntament de Manacor. 
• el personal de l’Ajuntament rebi la formació per conèixer el funcionament 

d’aquestes eines i utilitzar-les per aconseguir un funcionament òptim. 
 
- Es necessita disposar d’un servei de suport i manteniment de les eines a implantar que 
inclogui bàsicament els serveis de suport, manteniment preventiu, manteniment 
correctiu i manteniment adaptatiu a les lleis vigents. 
La justificació de la necessitat de manteniment és que aquestes eines no es podran 
continuar utilitzant per desenvolupar les tasques pròpies de l'Ajuntament si presenten 
errors que impliquin un funcionament no esperat dels programes i tampoc es podrà 
seguir utilitzant si no estan adaptades a les modificacions de lleis que puguin anar 
sortint.  
La justificació de la necessitat del suport és disposar d’una ajuda als usuaris en 
l’explotació (maneig) de les eines i els seus mòduls, per tal d’emprar correctament 
l’aplicació. 
 
L'externalització dels serveis es justifica en el document dit anteriorment. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Implantar un conjunt d'eines per donar compliment al que estableixen en matèria 
d'Administració Electrònica les lleis 39/2015, 40/2015 i 9/2017 i resta de 
normativa/lleis aplicables. Aquestes eines han d'estar disponibles per a l'Ajuntament de 
Manacor i els seus organismes autònoms: 
 Patronat Municipal d'Esports 
 Institució Pública Antoni M. Alcover 
 Escola Municipal de Mallorquí 
 Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor 
(Quan en aquest plec es diu Ajuntament s'ha d'entendre Ajuntament i els organismes 
autònoms dits abans, si no és diu expressament altra cosa) 
 
La implantació consistirà en els següents serveis: 
 
Les eines seran implantades en la modalitat de contractació anomenada SaaS (de 
software com a servei), sense que l'Ajuntament hagi d'assumir cap cost d'instal· lació i/o 
dotació d'infrastructura de sistemes, (excepte les connexions necessàries a instal· lar a 
l'Ajuntament però no les que hagi d'instal· lar l'adjudicatari a la ubicació de la 
instal· lació de les eines). 
 
La posada en funcionament, configuració i tasques necessàries per deixar operatives les 
eines. 
 
La formació dels usuaris. 
 
Un servei de suport i manteniment de les eines a implantar que inclogui bàsicament els 
serveis de suport, manteniment preventiu, manteniment correctiu i manteniment 
adaptatiu a les lleis vigents. 
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Quan en aquest plec de prescripcions tècniques es diu aplicació o sistema s'ha 
d'entendre com tot el conjunt d'eines objecte del contracte. 
 

3. SITUACIÓ ACTUAL I NOVES EINES A IMPLANTAR 
 
Les eines que usa l'Ajuntament de Manacor actualment no són suficients i/o no disposen 
de funcionalitats necessàries per donar compliment pel que fa a l'Administració 
Electrònica. Per la qual cosa es fa necessari implantar eines per donar compliment al 
que estableixen en matèria d'Administració Electrònica les lleis 39/2015, 40/2015 i 
9/2017 i resta de normativa/lleis aplicables. Aquestes eines en un primer moment no 
estaran integrades amb les eines actuals, si bé les eines a  posar han de permetre fer 
integracions i no es faran migracions de dades de les eines de gestió d'expedients i 
registre entrada i sortida actuals. 

4. REQUERIMENTS A COMPLIR PER  LES EINES 

Requeriments comuns a totes les eines 
 
Tots els serveis contractats i descrits en aquest plec se prestaran en modalitat SaaS (de 
software com a servei), sense que l'Ajuntament hagi d'assumir cap cost d'instal· lació i/o 
dotació d'infrastructura de sistemes , (excepte les connexions necessàries a instal.lar a 
l'Ajuntament però no les que hagi d'instal· lar l'adjudicatari a la ubicació de la 
instal.lació de les eines). 
L'empresa adjudicatària ha de tenir i/o contractar una infrastructura de sistemes que 
garanteixi l'alta disponibilitat. 
L'empresa adjudicatària assumirà durant tota la vigència del contracte, els costos 
d'administració, manteniment, configuració i resolució d'incidències. 
S'han d'adaptar a tots els canvis normatius, durant la vigència del contracte, amb 
independència de l'abast de dits canvis, sense cap cost addicional per l'Ajuntament. 
 
Si les aplicacions integren o necessiten l'ús d'un paquet d'ofimàtica, un dels suportats  
haurà de ser el Libreoffice o Oppenoffice. 
El software s'ofereix en règim de llicència corporativa d'ús per a l'Ajuntament de 
Manacor i els seus organismes autònoms dits abans: durant la vigència del contracte,  
l’Ajuntament tendrà dret a usar totes les eines objecte del contracte, per número 
il.limitat d'usuaris de l'Ajuntament sense cost addicional (incloent llicències de 
programari de tercers a instal.lar a servidors i elements del CPD on estiguin instal.lades 
les eines). 
 
En la proposta s'haurà d'indicar la ubicació física de la plataforma electrònica i les seves 
característiques. Si durant la vigència del contracte es modifica aquesta ubicació s'haurà 
d'informar a l'Ajuntament de Manacor de la nova ubicació i de les seves 
característiques. 
 
L'empresa adjudicatària assessorà i ajudarà en els tràmits d'obtenció dels certificats que 
necessiti el sistema per a funcionar (de seu, d'òrgan, ...) i realitzarà la configuració dels 
mateixos per deixar la plataforma a punt per a funcionar. 
 
Ha de garantir la data i hora oficial, mitjançant un segell de temps i per al documents 
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que així ho estableixin les lleis vigents. El segell de temps ha de ser emés per una 
Autoritat de Certificació, el cost del qual serà assumit per l'adjudicatari. 

Usuaris   

 
- Accessible de manera securitzada a través d'internet i complint amb les mesures 

de seguretat establertes per les lleis vigents quan a dades i tipus de tractament 
que se facin. 

- L'aplicació ha de suportar ser usada via navegador web (almanco algun de 
lliure), excepte per mòduls usats per disponsitius mòbils (si fos el cas), 
d'integració, etc.. 

- L'aplicació s'haurà de poder utilitzar en mode terminal server (les llicències 
necessàries per usar terminal server no són objecte d'aquest contracte), excepte 
per mòduls usats per disposotius mòbils (si fos el cas), d'integració, etc.. 

-  Gestió d'usuaris: L’aplicació ha de tenir uns perfils d’usuari orientats a les 
diverses tasques a fer. 

- El sistema ha d'incloure el registre de l'activitat que els usuaris facin en el 
sistema sempre d'acord amb l'exigit per les lleis i normatives pertinents en 
aquest tema (lleis de dades de caràcter personal, ENS, altre normativa aplicable). 
L'Ajuntament ha de poder consultar en qualsevol moment dit registre d'activitat. 

 
Interoperabilitat de l'aplicació i integració amb altres aplicacions/eines 
 
El sistema ha de tenir un mòdul/eina d'integració/interoperabilitat  que haurà de 
permetre un nivell adequat d'interoperabilitat/integració, no solament amb altres 
sistemes informàtics interns de l'Ajuntament sinó amb altres externs a l'Ajuntament. 
L'adjudicatari haurà de mantenir operativa i donar informació de l'ús (manuals, etc.) 
d'aquesta eina per tal que l'Ajuntament (o empreses que contracti l'Ajuntament) pugui 
fer les integracions que consideri oportunes. 
Aquest mòdul d'integració és objecte de contracte i s'ha de poder usar il· limitadament 
sense costos addicionals. 
 
No és objecte del contracte fer la integració amb els sistemes informàtics que  
l'Ajuntament té instal· lats actualment pel seu backoffice. Si bé l'empresa adjudicatària 
ha de tenir en compte que les eines objecte del contracte han de ser interoperables 
(sense cost addicional), segons l'establert per les lleis i normativa vigent, pel que fa a 
solucions d'altres administracions públiques com ara l'Administració General de l'Estat 
(AGE) i que sigui obligat per llei/normativa. 
 
Idioma: 
 
L'aplicació ha de permetre usar qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.    

Normativa a complir per  les eines i els serveis prestats 
 
El sistema i totes les eines a implantar han de complir amb tota la normativa vigent en 
materia d'administració electrònica, seguretat i protecció de dades: 
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 Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 
Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (ENS). 

 Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional 
d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, i normes 
tècniques que el desenvolupen. 

 La resta de normativa relacionada amb els RD 3/2010 i 4/2010. 
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 
 La normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD: 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Persona, i Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que 
s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999  i 
altre normativa aplicable). 

 Resta de normativa/lleis aplicables en matèria d'administració electrònica i 
serveis prestats i dades tractades. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 

Funcionalitats de les eines: 
 

Requeriments del mòdul de registre d'Entrada i Sortida de documents 

 
Ha de complir el que determinin les lleis i normativa vigents sobre interoperabilitat de 
resgistres d’entrada i sortida.  
 
Ha de permetre gestionar tota la documentació que entri i surti de l'Ajuntament, tant 
electrònica com presencial, complint la normativa SICRES v3 o la que hi hagi vigent en 
cada moment i com a mínim: 
 - Disponibilitat: ha d'estar disponible pels usuaris de l'Ajuntament i per als 
ciutadans, empreses i usuaris externs. 
 - Multi-departamental (ha de permetre crear oficines) 
 - Segellat de temps: Ha de garantir la data i hora oficial de les anotacions a 
través d'un segell de temps emés per una Autoritat de Certificació, cost que serà assumit 
per l'adjudicatari, i permetrà descarregar de cada anotació el justificant firmat i segellat 
electrònicament. 
 - Ha de permetre adjuntar documents en diferent formats. 
 - Escanejat durant l'atenció al públic i en diferit: Haurà de permetre l'escanejat 
(digitalització de documents), copiat autèntic, etc. de la documentació al moment en què 
s'atèn al ciutadà i en diferit. 
 - des de la mateixa anotació s'ha de poder incorporar documents a un expedient 
obert o crear un expedient nou. 
 - Ha de permetre la utilització de sistema d'impressió d'etiquetes per a la 
recepció i enviament de documentació. 
 

Requeriments del mòdul de gestió d'expedients 
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Ha de permetre la tramitació de procediments per via electrònica, permetent a 
l'Ajuntament tenir els expedients organitzats i localitzats. S'ha de complir com a mínim: 
 - permetre la tramitació electrònica del cicle de vida complet de l'expedient (des 
de l'inici fins al seu arxiu). 
 - Ha de permetre que l'expedient no estigui sotmés a un fluxograma de 
tramitació teòric i no alterable i l'usuari ha de poder decidir les passes a seguir segons la 
tramitació que faci. 
 - Ha de permetre fer cerques de manera senzilla a través de múltiples criteris de 
cerca, etc. 
 - Ha de permetre incorporar, usar i gestionar del quadre de classificació propi de 
l'Ajuntament. 
 - Ha de permetre la classificació de documents i expedients des de l'inici del seu 
cicle de vida. 
 - S'ha de poder fer el foliat i generar l'índex electrònic de l'expedient segons el 
que estableix l'ENI. 
 - Ús de plantilles: Haurà de permetre que els usuaris de l'Ajuntament  puguin 
personalitzar i usar plantilles, de manera que es pugui generar la documentació de 
l'expedient fusionant dades amb les plantilles que l'usuari hagi seleccionat. 
 - Gestió de llibres oficials: ha de permetre la gestió de tots els llibres oficials de 
l'Ajuntament (decrets, actes,  ...), afegint a cada document electrònic que s'afegeixi a un 
llibre oficial un segell amb el seu codi d'identificació i la data d'incorporació. 
 - Gestió d'organs col· legiats: ha d'incloure un mòdul específic per a la 
convocatòria de reunions dels òrgans de govern, que faciliti la recollida dels resultats de 
les votacions i acords, la generació de les actes i la resolució i notificació dels 
expedients afectats. 
 - Gestió de tramitació de factures electròniques: Ha de facilitar la tramitació de 
les factures electròniques (i integrat amb Face: Punto General de Entrada de Facturas 

Electrónicas). 
 - Ha de facilitar la publicació a la seu electrònica objecte d'aquest contracte. 
 - El gestor d'expedients ha d'estar integrat amb la resta de mòduls del sistema 
objecte de contracte. 
 

Requeriments del mòdul de firma electrònica 

 
Tendrà com a mínim les següents característiques: 
 -Sistema tipus portafirmes o similar on els usuaris rebin els documents a firmar i 
des d'on es puguin firmar o rebutjar. Al mateix temps, el sistema mantendrà informat a 
l'usuari que va enviar el document a firmar. Ha de permetre circuits de firma 
complexos, amb varis firmants. 
 - Ha de permetre smartcards (tipus eDNI o similar) 
 - Firma des de dispositius mòbils: permetent la utilització de dispositius mòbils 
per a la firma de documents (almanco Android i IOS). 
 - El sistema ha de ser compatible amb els certificats considerats vàlids per la llei 
(els certificats usats pel usuaris del sistema no són objecte d'aquest contracte). 
 - Delegació de firmes: ha de permetre funcionalitats específiques que permetin la 
delegació de firmes. 
 - Format firma: els documents quedaran firmats electrònicament usant algun dels 
formats admesos per la lesgislació vigent. 
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- Documents signats: tots els documents firmats hauran d'estar preparats per al 
seu arxiu a llarg termini i usant formats admesos per la legislació vigent, i s'ha de tenir 
un sistema de custòdia electrònica de documents que permeti organitzar i conservar tota 
la documentació emmagatzemada en el sistema objecte de contracte durant tot el temps 
que sigui necessari segons la legislació. 

- Resegellat i conservació de les firmes: ha de tenir un sistema que haurà 
d'incorporar un servei de resegellat de les firmes electròniques garantint la seva 
preservació en el temps a mesura que evolucionin els sistemes criptogràfics en el temps. 

Requeriments del mòdul de seu electrònica 
 
És objecte d'aquest plec el subministrament d'un mòdul de seu electrònica. 
El domini, l'allotjament/hostalatge, les configuracions de l'hostalatge estaran inclosos 
durant tot el període del contracte.  
 
Utilitzarà un disseny d'acord a la legislació vigent.  
 
Ha de tenir zona pública, que contendrà informació d'accés general i una zona privada a 
la qual el ciutadà  únicament pot accedir mitjançant un certificat digital o altre sistema 
vàlid segons la legislació vigent. 
 
El disseny s'ha de poder adaptar a la imatge corporativa de l'Ajuntament. És objecte del 
contracte fer una personalització del diseny de la seu per ajustar-la a la imatge 
corporativa de l'Ajuntament. 
 
Accessibilitat: ha de complir el que estableixi la legislació vigent. 
 
Ha de permetre a l'Ajuntament oferir  des d'aquesta seu electrònica l'accés als ciutadans, 
empreses, etc.  i que els permeti presentar sol· licituds electròniques, consultar 
anotacions del registre i expedients que es trobin en tràmit, rebre notificacions 
electròniques, realitzar pagaments telemàtics, verificar la validesa de documents 
electrònics generats amb aquest sistema i qualsevol altre acció que sigui necesserària 
per a la tramitació electrònica d'expedients segons la legislació vigent. 
 
Haurà de permetre que l'Ajuntament pugui acreditar tècnicament i de forma feacent els 
períodes de publicació, en els casos pertinents. 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DELS SERVEIS 
 
Hi haurà dues fases: Fase 1 i Fase 2. 

Fase 1 
Comprèn els serveis d'implantació de les eines objecte del contracte. 

Configuració de les eines: 

 
Se farà presencialment i/o remotament (sempre complint amb les mesures de seguretat 
que indiquin les lleis vigents). Al manco hi haurà una part presencial. 
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Inclourà tota l'assistència tècnica que sigui necessària per a la parametrització i 
configuració de les eines que són objecte d'aquest contracte. 

Formació 

- La formació serà presencial. 
- L'adjudicatari farà la formació als locals que designi l'Ajuntament. 
- Inclourà formació als usuaris de les eines per tal de poder usar correctament  les eines 
objecte del contracte.  
- Inclourà formació als usuaris administradors de les eines  objecte del contracte per tal 
de  poder-les parametritzar, configurar, etc.  

Posada en producció 

Una vegada fetes les tasques necessàries es posarà en producció el sistema. 
L'adjudicatari donarà suport en la posada en producció. 

Documentació a entregar de la implantació: 

-  Memòria del projecte. 
- Document que estableix aquest ppt en el punt "Altres serveis a prestar durant tota la 
vigència del contracte" 
- Manuals d'usuari. 

Fase 2: 
Compren els serveis de suport i manteniment una vegada haver implantat les eines 
objecte del contracte. 

Condicions del serveis de suport i manteniment 

 
A) L'empresa adjudicatària farà:  
 
a) La correcció o subsanació de qualsevol malfuncionament o disfunció, que durant la 
vigència del contracte,  s’observàs en el comportament de les eines (manteniment 
correctiu). 
 
b) Millores de les eines objecte del contracte (tals com millores en el rendiment, 
millores en el consum de recursos de màquines, millores en temps d’accés a les dades, 
revisions periòdiques, ...)  (manteniment preventiu). 
 
c) Els canvis obligats per Llei (modificacions en la vigent legislació), facilitant, en tal 
cas, la documentació relativa a la innovació, en la mesura en que es vagi publicant i es 
disposi d’ella. (manteniment adaptatiu a les lleis vigents). 
 
d) Suport: Ajuda als usuaris en l’explotació (maneig) de l’aplicació informàtica. Aquest 
suport no inclou formació: 
 
Durant tota la vigència del contracte hi ha d'haver un suport al qual podrà recórrer 
qualsevol usuari de l'Ajuntament en el moment que ho necessiti per a resoldre dubtes, 
incidències, problemes de configuració, etc. En cas que es necessiti usar aquest servei 
fora de l'horari establert llavors hi haurà un sistema que reculli les peticions de suport 
fora d'horari per tal que siguin ateses en horari establert. 
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Tots els treballs de desenvolupament necessaris per dur a terme el suport i manteniment 
de les les eines objecte d’aquest contracte estaran coberts. 
 
B) Altres aspectes dels serveis de suport i manteniment: 
 
a) L’empresa adjudicatària haurà de mantenir al dia la documentació de les eines 
objecte d’aquest contracte per garantir el seu ús correcte. 
 
C) L’empresa adjudicatària també estarà obligada a donar els següents serveis: 
 
a) Iniciar la tramitació d’una incidència/consulta a les 8 hores laborables de la seva 
comunicació, dins de la jornada laboral i segons els horaris establerts. Resoldre la 
incidència/consulta preferentment dins les 24 hores laborals. 
 
b) Proporcionar suport sense despeses addicionals de versions lliurades de l’aplicació 
informàtica (i els seus mòduls), pel que fa als continguts diferencials de les mateixes. 
 
D) Horari de prestació dels serveis 
 
L’horari de prestació dels serveis s’haurà d’ajustar el més possible a l’horari del 
personal de l’Ajuntament de Manacor. 
 
E) Serveis que afecten a les fase 1 i fase 2: 
 
a) Requeriments de la instal· lació i custòdia de les dades 
 
El servei ha d'estar disponible les 24 hores del dia durant tots els dies de l'any (llevat 
d'incidències i períodes de manteniment establerts, que serà preferiblement en horari de 
baixa demanda). 
 
 
És responsabilitat de l'empresa (i sense cost addicional) adjudicatària: 

- Tota la infrastructura necessària per tal que el servei funcioni correctament 
(servidors i elements del CPD on estiguin instal.lades les eines) 
- Les còpies de seguretat, les accions oportunes (auditories, etc.) i altres tasques  
necessàries i/o obligatòries per tal que els serveis compleixin amb la normativa 
aplicable al tipus de serveis prestats i dades tractades. 
- La infrasctructura ha d'estar hostalada en un (o diversos) Centre de Procés de 
Dades (CPD) extern a les instal· lacions municipals. 

 
b) Altres serveis a prestar durant tota la vigència del contracte: 
 
Documentació sobre tractament de dades retornades o còpies que es passin a  
Ajuntament: 

Durant tota la vigència del contracte l'Ajuntament ha de tenir un document, amb  
informació amb el detall suficient, que permeti interpretar i tractar (migrar, 
exportar, etc.) totes les dades propietat de l'Ajuntament que l'adjudicatari li 
retorni o li doni còpia. Aquest document serà entregat per primera vegada a la 
finalització de la fase 1 i serà entregat a l'Ajuntament cada vegada que sigui 
necessari per canvis que hagi fet l'adjudicatari en el seu sistema i/o en el seu 
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procés de retorn o pas de còpia a l'Ajuntament de les seves dades (incloent, base 
de dades, documents, expedients, etc.) 

 
Còpies de dades a passar a Ajuntament: 

 
Addicionalment, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar (amb la total garantia de 
la integritat de la informació), quan l'Ajuntament ho consideri necessari, una còpia de 
les dades emmagatzemades que siguin de l'Ajuntament (dades, documents, expedients 
etc.) que haurà de ser transferida a la ubicació que l'Ajuntament determini. La còpia serà 
transferida fent ús dels sistemes de seguretat adequats. A més l'Ajuntament ha de poder 
consultar totes les dades (incloent documents i expedients) de manera senzilla i 
comprensible, sense haver de recórrer a eines externes o programes i, si fos el cas ,que 
siguin de llicència lliure o sense cost. En cas que sigui necessari recórrer a programes 
propis del licitador, llavors les proporcionarà sense cap tipus de limitació de llicències o 
temps. 
 
Un enviament anual (si així ho considera oportú l'Ajuntament) de la informació serà 
sense cost per a l'Ajuntament llevat dels costos derivats del suport físic en què es 
decideixi dur a terme el lliurament i el possible cost de transport. 
 
També, en qualsevol moment, dintre del període de vigència del contracte, l'Ajuntament 
ha de poder baixar o sol.licitar  la baixada en format ENI dels expedients existents a la 
plataforma i sense cost addicional per a l'Ajunament. 
 
6. DADES A LA FINALITZACIÓ CONTRACTE 
 
La dades (dades, documents, expedients, etc.) generades i emmagatzemades durant 
l'execució del contracte són propietat de l'Ajuntament. 
 
En cas de finalització del contracte, totes les dades que estiguin en possessió de 
l'empresa adjudicatària seran retornades i s'establirà el que es preveu al punt 
"compliment en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal" d'aquest 
plec.  
 
Aquest retorn de les dades es farà sense cap tipus de cost addicional per a l'Ajuntament. 
 
La devolució de totes les dades propietat de l'Ajuntament serà en format electrònic i es 
realitzarà usant un procediment segur i d'acord a la legislació i normativa vigent. 
 
El format de retorn de dades ha de ser del tipus o similiar a: 
 
L'empresa adjudicatària haurà de remetre a l'Ajuntament totes les seves dades, d'acord 
amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves guies tècniques, de manera que 
aquestes dades siguin fàcilment exportables a qualsevol altre plataforma que compleixi 
amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves guies. 
 
Al mateix temps, també aportarà un conjunt de base de dades (amb la total garantia de 
la integritat de la informació), entre les que hi haurà la base de dades d'anotacions del 
registre i altres base de dades (necessàries per a la interpretació de la informació i base 
de dades de registre d'activitat dels usuaris que per llei s'hagin de tenir disponibles a la 
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data de retorn, etc.) de tal forma que puguin ser consultades totes les dades (incloent 
documents i expedients) de manera senzilla i comprensible, sense haver de recórrer a 
eines externes o programes i, si fos el cas ,que siguin de llicència lliure o sense cost. En 
cas que sigui necessari recórrer a programes propis del licitador, llavors les 
proporcionarà sense cap tipus de limitació de llicències o temps. 
 
Totes les dades retornades han de ser interpretables amb el document que  s'especifica 
en el punt d'aquest ppt. " Altres serveis a prestar durant tota la vigència del contracte:". 
 

 

7. ARXIU ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR 
L'adjudicatari ha de garantir que tots els documents firmats hauran d'estar preparats per 
al seu arxiu a llarg termini i usant formats admesos per la legislació vigent, i s'ha de 
tenir un sistema de custòdia electrònica de documents que permeti organitzar i 
conservar tota la documentació emmagatzemada en el sistema objecte de contracte 
durant tot el temps que sigui necessari segons la legislació. 
 
L'Ajuntament ha de poder decidir quin sistema d'arxiu usar, per la qual cosa ha de ser 
possible integrar la plataforma d'eines objecte del contracte amb sistemes de gestió 
d'arxius (que ells mateixos permetin la integració) d'altres proveïdors i/o entitats 
públiques. 
 
No és objecte del contracte la integració amb arxius externs si bé la solució ha de tenir 
una eina d'integració sense cost i l'ha de mantenir operativa i ha de facilitar la 
documentació necessària per poder fer la integració. (Aquesta eina pot ser la mateixa o 
diferent a la descrita al punt "Interoperabilitat de l'aplicació i integració amb altres 
aplicacions/eines"). 

8. DURADA DEL CONTRACTE 
EL contracte tendrà una durada de 2 anys prorrogables 2 anys més.  
El desenvolupament temporal serà: 
Fase 1: 
Tendrà una durada de 4 mesos. 
 
Les tasques d'implantació es podran facturar quan s'hagin acabat les tasques i el termini 
de 4 mesos. 
 
Fase2 : 
Començarà 4 mesos després de l'inici del contracte fins a 2 anys o possibles pròrrogues. 
 

9. COMPLIMENT EN LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL 

 
En cas que per les taques descrites en aquest plec, es tengui accés a dades personals 
s’aplicarà el següent: 
 
El servei tècnic extern (empresa o persona física) tendrà accés a les dades de 
l'Ajuntament, sempre per a procedir a realitzar les tasques descrites en aquest plec. 
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No obstant això, l'accés a les dades no es considerarà comunicació de dades d'acord amb 
l'art. 12 de la LOPD 15/1999, ja que dit accés, i el corresponent tractament és necessari 
per a realitzar la prestació del servei. 
 
Per això, i als afectes de la normativa de protecció de dades, l’empresa serà considerada 
encarregada del tractament de dades, conforme l'art. 20 del RD 1720/2007, de 21 de 
desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, 
de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb allò que s'ha exposat en aquest 
article s'estableix expressament que l'empresa únicament tractarà les dades d'acord amb 
les instruccions que es donen des de l'Ajuntament, que no les aplicarà o utilitzarà amb fi 
diferent del que figura en la prestació dels serveis, ni les comunicarà a altres persones o 
empreses. 
 
L’empresa es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a 
què es referix l'art. 9 LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i les previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Una vegada complida la prestació del servei, i en quan a la conservació de les dades per 
l'encarregat del tractament s'haurà de complir el que preveu l'article 22 del RD 
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Així mateix s'haurà de complir, quant a la transferència internacional de dades, el que 
preveu el Títol VI, del RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

10. CONDICIONS MÍNIMES 
Es considera que el contingut d’aquest plec fa referència a les condicions mínimes 
exigibles. 
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11. IMPORT 
El cost total del contracte per els 2 anys s'estima de  122.223,00 euros sense iva i de 
147.889,83 euros (21% iva inclòs) repartits de la següent manera: 
 
Per dos anys: 
 
  1r any 2n any 

Implantació 34.000,00 0,00 

Cost anual serveis saas any en curs 43.052,00 43.052,00 

Cost anual saas per a anys anteriors. 0,00 2.119,00 

total no iva 77.052,00 45.171,00 

total amb iva 93.232,92 54.656,91 

total serveis 43.052,00 45.171,00 

total serveis saas  - mensual no iva 3.587,67 3.764,25 

total serveis saas - mensual amb iva 4.341,08 4.554,74 

 
 
Per 4 anys en cas que hi hagi pròrrogues: 
 
  1r any 2n any 3r any 4t any 

Implantació 34.000,00 0,00 0,00 0,00 

Cost anual serveis saas any en curs 43.052,00 43.052,00 43.052,00 43.052,00 

Cost anual saas per a anys anteriors. 0,00 2.119,00 4.238,00 6.357,00 

total no iva 77.052,00 45.171,00 47.290,00 49.409,00 

total amb iva 93.232,92 54.656,91 57.220,90 59.784,89 

total serveis 43.052,00 45.171,00 47.290,00 49.409,00 

total serveis saas  - mensual no iva 3.587,67 3.764,25 3.940,83 4.117,42 

total serveis saas - mensual amb iva 4.341,08 4.554,74 4.768,41 4.982,07 

total 4 anys 218.922,00    

toal 4 anys amb iva 264.895,62    

 
Els licitadors han de presentar preus desgloçats per: 
- Implantació 
- Cost anual serveis saas any en curs (sense límit d'espai d'emmagatzament) 
- Cost anual saas per a anys anteriors (cost per a cada any anterior en el sistema), el 
primer any és 0 euros (inclou tot l'emmagatzament necessàri pels anys anteriors). 
 
La  implantació tendrà 1 any de garantia 
 
Totes les despeses derivades del transport, allotjament i manutenció dels professionals 
encarregats de la prestació dels serveis, s'entén incloses dins l’oferta presentada pel 
licitador. 
 
El preu d'implantació serà facturat i pagat en una única factura una vegada haver-se feta 
la implantació i transcorreguts el període d'implantació determinat en aquest ppt. 
Els demés costos es facturaran en una factura mensual a períodes vençuts. 
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Pel càlcul del valor estimat del contracte s'han realitzat consultes del mercat: sol· licitant 
pressupost a empreses del sector que s'incorporen a l'expedient de contractació.  
 
 
Manacor,  26 de gener de 2018 
 
 
 
Antoni Nadal Llodrà     
Tècnic superior d’informàtica   


